Závazné posouzení
převodních cen
v České republice
Proč požádat o závazné
posouzení?

Daňové subjekty mají možnost dohodnout si se
správcem daně dopředu:
(i) jakou metodologii převodních cen akceptuje
správce daně pro vnitroskupinové transakce,
(ii) jakou metodologii akceptuje správce daně
pro stanovení základu daně stálé provozovny.

	
Jistota, že nastavení převodních

cen je v souladu s principem tržního
odstupu

Odsouhlasenou metodologii nemůže správce daně
rozporovat v průběhu daňové kontroly, pokud se
společnost chová tak, jak bylo dohodnuto.
V České republice je možné požádat o jednostranné,
dvoustranné nebo vícestranné závazné posouzení.
Správní poplatek je 10 000 Kč.

	Potvrzení nové metodologie
po restrukturalizaci společnosti,
resp. vnitroskupinových transakcí
	Potvrzení cen u vedlejších transakcí
jako např. licenční poplatky

PwC Česká republika spolupracovala na více
než 50 závazných posouzeních a všechna byla
správcem daně úspěšně odsouhlasena.

	Jistota u specifických
(nestandardních) transakcí a transakcí
se složitým výpočtem převodní ceny

Rádi Vám blíže představíme naše zkušenosti
v oblasti převodních cen a závazných posouzení
a probereme s Vámi možnost podání závazného
posouzení pro Vaši společnost.

	Jistota převodních cen pro transakce
s významným obratem

Příklady transakcí pro závazná
posouzení

Jak může závazné posouzení
vyřešit dopady COVID-19
do převodních cen?
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 otvrzení výsledků srovnávacích studií
P
(tzv. benchmarků)
	Získání jistoty, jakou část ztrát může
nést česká společnost
	Potvrzení, zda je státní podpora
správně zohledněna při výpočtu
převodních cen
	Ujištění, že nové nastavení převodních
cen je možné vzhledem ke COVID-19

Hlavní odvětví, ve kterých máme zkušenosti se závazným posouzením
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